Roční plán EVVO na školní rok 2020/2021
Koordinuje,

Splněno/

spolupracuje

nesplněno

Celoškolní akce

Časové

Mezinárodní program

průběžně

pravidelné schůzky a

Majeriková,

Ekoškola

po celý

aktivity členů Ekotýmů +

Charvát +

Platnost titulu do 6/2023

rok

zapojení do akcí celá škola

členové ekotýmů

Dotační program ZK -

Po celý

plnění plánu aktivit

Vedení školy +

podpora ekologických

školní rok,

podpořeného programu +

Majeriková,

aktivit: projekt Učíme se

ukončení

závěrečná zpráva o

Janota, Došlová

prožitkem v zahradě „Čtyř

listopad

realizaci projektu

ročních období“

2020

Projekt Mléko do škol

po celý

1x za 14 dní mléčný či

(Ekofarma Javorník),

školní rok

ovocný výrobek zdarma

období

Forma

Vedení školy

všichni žáci

Projekt Ovoce do škol
(Ovocňák Rudice)
Prezentace firmy TOKO

v průběhu

Exkurze či ochutnávka

Vedení školy

AGRI a. s. Rudice (značka

šk. roku

„Vitamínový den“

Prevence vzniku

průběžně

ve třídách 3 odpadové

Majeriková,

zbytečných odpadů,

po celý

nádoby (plast, papír,

Charvát + třídní

třídění, recyklace

rok

směsný odpad), PET lisy

učitelé

OVOCŇÁK)
+ exkurze

na každém patře budovy,

(správné třídění odpadků

nádoby na plast a

ve třídách, používání lisů

kartonové nápoje na
každém patře budovy

na PET lahve)
Den stromů

říjen 2020

Spolupráce 7.A + žáků 5.

Urbaníková

ročníku

(vyučující Př třídy

( vrstevnické učení)

7.A) + tř. učitelé
5. tříd

Zdravá jídelna - nabídka

po celý

Jídelníček, nabídka ze

Vedoucí kuchyně

jídel s menším množstvím

školní rok

dvou jídel

Sběr plastových víček -

průběžně

sběrná nádoba

charitativní činnost (pomoc

po celý

potřebným)

rok

Sběr vybitých baterií a

průběžně

sběrné krabičky ve třídách,

Majeriková,

vysloužilého

po celý

sběrné místo pro vysloužilý

Charvát + školník

elektroodpadu - program

rok

elektroodpad v přízemí

tuků a cukrů

Recyklohraní

v přízemí školy

Školník, vedení
školy

školy, zpětný odběr a
vážení vybitých baterií ŠIC

(sbíráme, nesoutěžíme)

Péče o zeleň uvnitř i vně

průběžně

ozelenění parapetů ve

třídní učitelé,

školy

po celý

třídách,

vyučující Pč

celoškolní projekt

Majeriková +

rok
Den vody “Modrá škola”

březen

všichni vyučující
Den Země

duben

celoškolní projekt

Majeriková +
všichni vyučující

Přednášky a besedy

průběžně

vedouci PK Př +

s přírodopisnou tematikou

po celý

vyučující Př

(dle kvality nabídky)

rok

Akce 1. stupně
Sběr kaštanů - péče o lesní

září - říjen

hlášení

zvěř v zimě
“Piju mošty, což ty?”

Vychovatelky šk.
družiny

září - říjen

exkurze + výukový program

Tř. učitelky
3. ročníku

Exkurze do Centra
Veronica Hostětín
Výukový program: „Z farmy
na náš stůl aneb zdravě hravě o původu zpracování
potravin“

říjen

Výukový program

Třídní učitelky

z nabídky Envicentra Vysoké

4. ročníku+

Pole

lektorky

Ekohlídky –

po celý

sledováni hospodaření

školní rok

vybraní žáci 1. stupně

Častulíková

s vodou a elektřinou
(součást projektu Ekoškola)
Projektový den

říjen 2020 hlášení, aktivity ke Dni

„Den stromů“

stromů

Častulíková + tř.
učitelky
1. stupně

Projektový den

2. pol. šk.

Tř. učitelky +

Zdravá 5, Zdravé zuby

roku

lektorky

Exkurze + výukový program

2. pol. šk.

KovoZOO Staré Město

roku

Týden ekologie

Duben

exkurze + výukový program

Třídní učitelky
4. ročníku

Ekohraní se ŠICem, exkurze

Koordinátorka +

do zvoleného ekocentra,

tř. učitelky

beseda, aktivity na Den

5. ročníku

Země
Výlet do ZOO Zlín Lešná

pol. šk.

šk. výlet

Tř. učitelky
1. ročníku

roku
Exkurze do Envicentra Pro

2. pol. šk.

exkurze + vybraný výukový

Tř. učitelky

krajinu Vysoké Pole

roku

program

2. ročníku

Akce 2. stupně
Ekohlídky –

po celý

sledováni hospodaření

školní rok

vybraní členové Ekotýmu

Majeriková,
Charvát

s vodou a elektřinou
(součást projektu Ekoškola)
Činnost Ekotýmů + soutěže

v průběhu

a akce s ekologickou

školního

tematikou - aktivity spojené

roku

dle plánu členů Ekotýmu
pro žáky 2. stupně - hlášení,
nástěnka

Majeriková,
Charvát

programem Ekoškola
Ověřování pilotního

září - říjen

6 schůzek (badatelské

Majeriková,

projektu ve solupráci s

2020

pozorování, exkurze

Charvát + 11

Centrem Veronica Hostětín

ekologických stanovišť

žáků 7 ročníku +

”Sucho v krajině”

Centra Veronica Hostětín)

lektroři Centra
Veronica Hostětín

Den stromů

říjen 2020

spolupráce 7.A + žáků 5.

Urbaníková

ročníku

(vyučující třídy

( vrstevnické učení)

7.A) + tř. Učitelé
5. tříd

Péče o školní ZOOkoutek

průběžně

Vyučující Př +

po celý

určení žáci

rok
Biologická olympiáda

listopad -

Soutěž kategorie D

Vedoucí PK Př +

kategorie C a D

květen

(6. + 7. ročník)

vyučující Př

(školní a okresní kola) +

+ kategorie C

Ekologická olympiáda

(8. + 9. ročník)

Projekt Zdravá výživa

2. pol. šk.

projekt pro 8. ročník

Vyuč. OZV +
vedoucí šk.

roku

jídelny
Prezentace Ekofarmy

v průběhu

Javorník (beseda)+

šk. roku

exkurze

Majeriková +
třídní učitelé +

exkurze + ochutnávka

žáci 8. ročníku

mléčných výrobků
Soutěž „Poznej živočicha“

únor

vědomostní soutěž

-spolupráce se ŠIC

Pracovníci
Školního
informačního
centra

Exkurze členů Ekotýmu
(bude upřesněno v průběhu

2.pol.
šk. roku

členové Ekotýmu

Charvát

(5.- 9. ročník)

šk. roku)
Další výukové akce

v průběhu

pro žáky, které vzejdou

šk. roku

Majeriková

z nabídek ekologických
center

Akce pro pedagogy
Semináře dle nabídky NIDV Zlín

Dle nabídky

Pro vyučující Př, Pč, přírodověda

XVI. Krajská konference o EVVO Zlín

12. listopad 2020

Koordinátorka EVVO Majeriková

v průběhu šk. roku

Vedení školy +

Téma:„Cíle udržitelného rozvoje - jak
každý z nás může přispět k vybudování
lepšího světa”
EVVO akce pro sborovnu dle nabídky

koordinátorka EVVO Majeriková

Zpracovala: Mgr. Hana Majeriková, koordinátorka EVVO, ZŠ Slavičín Vlára

